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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

ويف يده السيجارة أي مدًى تؤثر هذه النصيحة أّن نصيحته ال تغادر املقعد الذي يقعد عليه فاتقوا اهللا عبد 
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تعلمون كبر مقتا عند اهللا أن (( اهللا ال يصيبنكم قول اهللا تبارك وتعاىل 

ام علماءهم إال من رحم ربك وقليال ما هم إم ال ، وهذه مصيبة املسلمني اليوم دع))تقولوا ماال تفعلون 
يتخلقون بأخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وال بأخالق صحابته رضي اهللا عنهم ، يريد أحدهم أن يقفز 
من األرض إىل القمة قفزة واحدة يف العلم يتلقون العلم من غري عمل ، يتلقون العلم من غري تربية، يظنون 

مجع للمعلومات، الكمبيوتر اليوم آلة صماء إذا شحنتها مبعلومات ، جتمع لديك أكثر من عامل العلم امنا هو 
(( وأكثر من شيخ من شيوخ اإلسالم، العربة أيها اإلخوة املؤمنون باخللق، العربة بالتقوى، كما قال تعاىل 

ف خلري سلف ، هل نتبع فهل نكون أيها اإلخوة ، أن نكون خري خل ))إنما يخشى اهللا من عباده العلماء 



منهاج العلماء العاملني، من صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، هل نتبعهم يف أخالقهم يف سلوكهم ، يف 
فضلهم يف اعماهلم ، أسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم لذلك، والكالم والنصح يف هذا كثري وكثري جدا ، ويف هذا 

  .لصالة القدر كفاية واحلمد هللا رب العاملني أقم ا
  . "الكالم السابق ألحد طلبة العلم يف خطبة مجعة حبضور الشيخ " 

إن احلمد هللا حنمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده  :الشيخ 
أن حممدا اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد 

  :عبده ورسوله ، أما بعد 
كلميت اآلن حول حديثني اثنني جاء ذكرمها يف خطبة أخينا أيب أنس جزاه اهللا عليها خريا ، وتوضيحا لنقطة   

أخرى تطرق إليها ناصحا لألحزاب اإلسالمية واجلماعات اإلسالمية أن جيتمعوا ويتوحدوا وقد أصاب ووفق 
من التوضيح ، أما احلديثان املشار إليهما ، فهو أوهلما احلديث  يف ذلك ، ولكن األمر حيتاج لشيء

لفظة املرصوص ال أصل هلا يف احلديث ، احلديث الوارد يف  )المؤمن للمؤمن كالبنيان ( الصحيح ، 

، )المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ( الصحيحني وكتب السنة كلها هو دون لفظة مرصوص 
، لسببني اثنني ، السبب األول أن هو يعز علينا مجيعا بطبيعة احلال أن يقع يف مثل  فهذا وجب التنبيه عليه

هذا اخلطأ  أحد من  إخواننا والشيء اآلخر أن هذا اخلطأ عام سار جلميع طالب العلم وكتاب العلم إال من 
د صحيح له عصم اهللا ، وقليل ما هم ، احلديث اآلخر ، فهو حديث على شهرته يف كتب السرية ال إسنا

يذكر أال وهو قصة اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا احلديث يف الواقع مجيل ، تطيب ، متيل له النفس وذلك مما 
ليس بعيدا عن أخالق الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي يكفيه فخرا أن اهللا تعاىل أثىن عليه وسجل ذلك 

فمهما روي منسوبا إىل النيب  ))خلق عظيم  وإنك لعلى (( من كتابه إىل أبد الدهر ، وذلك قوله عز وجل 
صلى اهللا عليه وسلم فيما يتعلق يف مكارم أخالقه ،فذلك قل من جل ، ولكن هذا شيء ، وأن يقال على 

النيب صلى اهللا عليه وسلم مامل يصح فذاك شيء آخر ، فمثال هناك حديث يف كتاب الشفا للقاضي 
عليه وسلم أن ينتظره يف مكان مسياه ، فانتظر ثالث ليال، أو عياض، بأن رجال تواعد مع النيب صلى اهللا 

ثالثة أيام ، مل حيضر الرسول ذلك املكان ، حىت جاء فقال له شققت علّي أنا منذ ثالثة أيام بانتظارك هذا 
فاعتذر له بعذر ، فهذا ليس غريبا عن خلقه عليه السالم وعن مشائله الكرمية ، لكن هو كذك ال يصح 

فال جيوز أن ينسب إليه صلى اهللا عليه وسلم مامل يثبت من احلديث سواء كان هذا احلديث من إسناده ، 
قوله صلى اهللا عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره كل هذا وذاك داخل يف مسمى احلديث النبوي ولذلك 

ه مل يأت له ذكر إال ال يصح نسبته للنيب صلى اهللا عليه وسلم ،ألن )اذهبوا فأنتم الطلقاء ( فهذا احلديث 
سرية ابن هشام _ يف سرية ابن إسحاق ، اليت اختصرها ابن هشام واليت ال  وجود هلا اليوم إال هذا املختصر 



فهذا احلديث إسناده يف سرية ابن هشام املستقاة من سرية ابن إسحاق معضل ليس له سند متصل فإن  -
ليه وسلم ، كراوية فتذكر مقرونة ببيان وضعها وكما قلت ذكرت هذه القصة ، وهذه املنقبة لنبينا صلى اهللا ع

لكم ذلك قليل من مكارم ومشائل الرسول عليه السالم ، لكن األمر له عالقة بالرواية عن الرسول صلى اهللا 
  عليه وسلم ، ولذلك فال ينبغي أن يروى عنه صلى اهللا عليه وسلم إال ما صحت نسبته إليه ،

ق اليت جاءت يف كالم األخ أيب أنس من دعوة األحزاب أو اجلماعات اإلسالمية أما التعليق على دعوة احل
إىل االجتماع والتالقي ، فهذا كما يقال أمر ال ينبغي أن خيتلف فيه اثنان وال أن ينتطح فيه كبشان أو عنزان 

ألحزاب واجلماعات ، لكن األمر املهم ذه املناسبة أن تذكر الرابطة اجلامعة اليت جيب أن خيضع هلا مجيع ا
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا (( اإلسالمية، من ذلك قوله تعاىل 

، فمن الواجب حينما ندعو إىل االحتاد وإىل نبذ االفرتاق ))واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال 
اختالف فيه أال وهو كتاب اهللا وسنة رسول والشقاق أن نقيد ذلك بأن نتالقى مجيعا على مذهب واحد ال 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، اللذان الكتاب والسنة ربط رسولنا صلوات اهللا وسالمه ما سعادة الدنيا واآلخرة 

تركت ( ، واالهتداء ملا فيه حياة األمة اإلسالمية يف احلديث املعروف، أال وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم 

، هذا )لوا ما إن تمسكتم بهما كتاب اهللا وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علّي الحوض فيكم أمرين لن تض
  .ما أردت أن أبينه مبناسبة اخلطبة اليت مسعتموها ، ونسأل اهللا عز وجل أن ينفعنا ا مجيعا 

راء بقيت هناك مسألة طلب مين بياا قبيل الصالة ، كيف نتمكن من معرفة مست القبلة حينما نكون يف الع
أو يف الصحراء ليس هناك مسجد وجد يف ذلك املكان ، وقد يكون وجد املسجد وتكون قبلته منحرفة عن 
بيت اهللا احلرام ، فما هي الطرق وما هي الوسائل ؟ تعلمون مجيعا ما يعرف اليوم بالبوصلة وتعرف يف زمن 

بية وهو مرتجم دال على القبلة ، قبل أن األتراك حىت يف البالد العربية بالقبلة ناما اسم أجنيب طبعا عن العر 
تُعرف هذه اآللة ، كيف كان يعرف املسلمون األولون ، وهم مسافرون ما بني مكة واملدينة والطرق املتعرجة 
م وال شك، وما بني املدينة وتبوك يف مثال غزوة تبوك ، كيف كانوا يعرفون جتاه القبلة يف تلك الصحارى 

بسهولة ملن كانت له عناية بأن يتعرف على وسائل االهتداء ملعرفة القبلة ، مما ال  واألرض القفر، ذلك ميكن
شك فيه ذلك خيتلف باختالف مواقع البالد اليت حنن نكون فيها ، فمثال خروجهم من املدينة إىل تبوك من 

ليمني مثال،  الواضح لدى هؤالء الناس مجيعا أم خرجوا مشاال ، لكن ملا ذهب الدعاة اإلسالميون إىل ا
كمعاذ بن جبل وعلي بن أيب طالب وأيب موسى األشعري فهم يذهبون جنوبا فيختلف حينئذ يف معرفة 

القبلة بني الذي توجه مشاال وبني الذي توجه جنوبا ، كما أنه خيتلف األمر بني الذي ذهب شرقا وبني الذي 
اجلهات األربعة جيب أن نعرف الشرق ذهب غربا ، ومعىن هذا أن املسلم جيب أن يعرف بفطرته أو بعلمه 

والغرب والشمال واجلنوب، وهذا ليس من علم اجلغرافيا أو علم الفلك الذي ينبغي أن يتعلمه املسلم كما 



يتعلم سائر العلوم النظرية ، هذه معرفة اجلهات أمر فطري يشرتك يف معرفته القارئ واألمي ألنه يرى الشمس 
نا وحينما تشرق يراها متيل إىل اجلنوب وليست متيل إىل الشمال، مث يراها تشرق من هنا هنا وتغرب من ها ه

كما حنن يف زمننا يف وقتنا يف يومنا .. أّن ميالا إىل اجلنوب خيتلف باختالف الفصول فهو مثال يف الصيف 
ذه أمور هذا، نكاد نرى الشمس فوق رأسنا يف الظهرية بينما يف الشتاء نرى الشمس مائلة إىل اجلنوب ، ه

وخلق لكم (( من تنظيم اهللا عز وجل حبكمته البالغة هلذه الكواكب من أجل فائدة البشر ، كما قال تعاىل 

، فمن فائدة الشمس أننا نستدل ا على جهة القبلة يف أي مكان كنا لكن كما ))ما في األرض جميعا 
ا وبني أن نكون جنوا حنن اآلن يف واقعنا قلت آنفا، فيه فرق بني أن نكون حنن بالنسبة للقبلة للكعبة مشاهل

اليوم هنا يف مشال الكعبة لكي نعرف القبلة حيثما كنا جيب أن حندد جهة الشرق وجهة الغرب، وهذا أمر 
سهل حينما تكون الشمس طالعة فإذا أردنا أن نعرف جهة الكعبة حينما تدركنا صالة الظهر مثال أو 

ة املشرق واملغرب نضع يدنا الشمال إىل جهة الشرق، فتكون يدنا اجلمعة ، فقبل كل شيء حندد إذا جه
اليمىن إىل جهة الغرب، ويكون أمامنا اجلنوب، هنا اآلن يف شيء من الدقة، اجلغرافيون يقسمون األرض إىل 
خطوط ومهية ذهنية لكن يبنون عليها حقائق علمية مهمة منها ما يهمنا اآلن اخلطوط اليت يسموا خبطوط 

وهي متصلة من القطب الشمايل إىل القطب اجلنويب ، هذه اخلطوط عليها بالد الدنيا كلها، نفرتض  الطول
اآلن أن اخلط الومهي املستقيم من القطب الشمايل إىل القطب اجلنويب ، مير خط من اخلطوط بال شك يف 

بيت اهللا احلرام يستقبلون املسجد احلرام يف مكة ، فالذين يقعون يف هذا اخلط مشاال وجنوبه الذي هم مشال 
الكعبة مباشرة دون أن ينحرفوا ميينا أويسارا ، ألن املفروض اآلن أن البلد اليت حنن فيها هي بنفس خط 
الطول الذي تقع فيه أو يقع فيه املسجد احلرام أو مكة وعلى العكس من كان جنوب مكة فهو اآلن 

واضح لكن الفرق اآلن أن هذا خط الطول الذي اخيله يستقبل الشمال ألنه مكة أو الكعبة مشالية هذا أمر 
لكم ميشي أمامي ومن خلفي ، لكن قد تكون الكعبة بالنسبة لبعض البالد، ميينا أو يسارا ، هنا حيتاج األمر 
إىل شيء مما يتعلق بعلم اجلغرافيا، يعين بأن تعرف بلدك يف أي خط واقعا، أنا أضرب لكم مثال اآلن واضح 

يف عمان والعراق بالنسبة إلينا يقع شرقينا ، مثال مصر يقع بالنسبة إلينا غرب جنوب أو  جدا ، حنن هنا
جنوب غريب ، أو غرب جنويب تعابري ليست حمدودة ، إذا لو فرضنا اآلن بالنسبة إلينا الكعبة بالنسبة إلينا يف 

كذا، اآلن تصوروا أنفسكم العراق نستقبل ماذا ؟ الشرق ، الكعبة يف مصر نستقبل ماذا اجلنوب الغريب وه
أنتم يف مصر ، مصر بالنسبة للقبلة ، القبلة تقع بالنسبة إليهم شرقا، مثل جدة متاما من مل يذهب منكم إىل 

مصر فقد ذهب البد إىل جدة إن شاء اهللا ، فجدة ، الذين يصلون ويستقبلون املسجد احلرام يستقبلون 
كذا كل بالدها حتيط بالكعبة كدائرة ولذلك ، فالذي يريد أن الشمس متاما يستقبلون الشرق، فإذا الدنيا ه

حيدد جهة الكعبة ال بد أن حيدد موقعه هو هل هو مشال الكعبة أم جنوا ، مث إذا كان مشاهلا كما حنن ، 



هل هي مشال متام على خط الطول أم منحرف ، عشر درجات عشرين درجة ثالثني درجة، إذا عرف هذا 
  .ط الطول سهل عليه بعد ذلك ، أن يعرف جهة القبلةالفارق من حيث خطو 

وإذا حتددت عنده جهة القبلة ، سهل عليه بعد ذلك معرفة دخول وقت الصلوات ، صالة الظهر صالة 
العصر ، ألنك إذا مل حتدد جهة القبلة ، ال تستطيع أن تعرف وقت الظهر مثال، ألن وقت الظهر كما هو 

ت الشمس عن وسط السماء لكن وسط السماء زوال الشمس خيتلف معروف يف كتب الفقه هو إذا زال
باختالف املواطن اليت أنت فيها زوال الشمس وأنت يف اليمن غري زوال الشمس وأنت يف مصر وأنت يف 

العراق وأنت ها هنا ، فهنا عندما تزول الشمس جيب أن تكون قد راقبت طلوع الشمس وارتفاعها، حينما 
تالحظ أن ظل الشيء يتناقص، ويتناقص ويتناقص ، أظن أنتم معي يف هذا  تالحظ ارتفاع الشمس ،

التخيل ، أما الظواهر األخرى قد تكون خافية على البعض ، فحينما يظل هذا الظل ظل هذا الشاخص 
يتناقص ويتناقص فاذا رأيت وقف تناقصه ولو للحظات فهذا ما يعرف عند الفقهاء بوقت الكراهة أي قبل 

 جيوز يف هذه اللحظة الصالة ألا وقت تسعر فيه جهنم كما جاء يف احلديث ، فإذا رأيت هذا الزوال ، فال
الظل قد بدأ يطول فهذا معىن دخول وقت الظهر ، لكنك إذا مل حتدد اجلهة يف املشرق واملغرب ما تعرف أن 

ستمر ظل الشيء هذا وقت الطول هو هذا  وقت الزوال أم ليس كذلك، هذا وقت الظهر نعرفه بعد أن ا
يتقاصر ويتقاصر حىت يقف ال نراه طال وال قصر، هذا وقت كراهة الصالة، فإذا طال قليال حينذاك دخل 

وقت الظهر وخرجنا عن وقت الكراهة أما وقت العصر، حينما وقف ظل الفيء عن التقاصر وعن التفاوت 
لزوال هذا ، جيب أن نستحضر حقيقة ، هذا الوقوف هذا الظل واقف يعرف عن الفقهاء بفيء الزوال، يفء ا

طبيعية أنه يطول ويقصر ، قلنا آنفا أن الشمس اآلن تكاد تكون على رأسنا عموديا وبذلك يكون الظل 
قصريا جدا،وهلذا أو هذا الظل ظل الزوال الذي هو يفء الزوال عند الفقهاء ، ال يرى يف خط االستواء  ألنه 

يف وسط خط االستواء يظل الظل يتقاصر ويتقاصر حىت يركب نفسه ، العمود ، العصا اليت واقفة عموديا، 
يعين ال يبقى هلذا ظل ، إذا ظهر قليال معناه صار وقت الظهر أي زالت الشمس عن وقت إيش ؟ عن وقت 
الكراهة، ودخل وقت الظهر هذا يف خط االستواء أما اخلطان  اللذان مها حوال خط االستواء ماذا يسموم 

هذا الزوال وخيتلف طوله باختالف الفصول كما قلنا اآلن، كون هذا  ...لسرطان هذان يطوال؟ اجلدي وا
الشاخص الذي نتخيله اآلن قصري لكن يف الشتاء ملا متيل الشمس إىل حنو اجلنوب يبقى هذا الطول طويال 

مع  )مثله  إذا صار ظل الشيء( وقت العصر كما جاء يف األحاديث _ فإذا أردنا  أن نعرف وقت العصر 
  يفء الزوال ، ظل الشيء مثله مع يفء الزوال 

  .مثليه  :السائل 
ال مثليه هذا مذهب ال نراه ، املثالن هذا مذهب أيب حنيفة وخالفه أصحابه، الشاهد النص  :الشيخ 



احلديث وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله زائد يفء الزوال ، ما معىن هذا الكالم ، نفرتض اآلن عندنا 
اخص طوله مرت ، نصبناه لنعرف وقت الظهر فتتبعنا ظله فإذا هو يقصر يقصريقصر إىل أن يقف عند ش

طول الظل تقريبا عشر سم ، بعد العشرة سم طال ربع سم ، معناه صار وقت الظهر ، اآلن حنن خبط يف 
سم ،  10ئد بالنا أنه طول يفء الزوال كم؟ عشر سم ، هذا الشاخص ملا نراه ضرب الظل الشرق مرت زا

معناه صار وقت العصر ، يف مذهب آخر أشار إليه األستاذ هنا وهو إذا صار ظل الشيء مثليه يعني مرتين 
  .سم  10زائد 

  .عشرون سم  :السائل 
ال مثيله ال يتضاعف مرتين زائد عشرة سم صار وقت العصر عند أيب حنيفة رمحه اهللا ومن تبعه  :الشيخ 

لكن الذي جاءت به األحاديث هو ما يف إال عصر واحد وهو إذا صار ظل  ويسميه هذا العصر الثاين ،
شيء مثله زائد يفء الزوال ، يفء الزوال يف وقت الشتاء يصري مرت ، فأصبح يف ذلك الوقت تريد ختط مرتا 

صار وقت العصر؟ فهذه قضايا جيب على طالب العلم على األقل يعرفوا حىت يستدلوا ا على ...زائد مرت
هة القبلة وثانيا على التعرف على وقت الظهر والعصر ، أما بقية األوقات فهي أسهل بال شك ألنكم ج

تعرفون الفجر وقته عندما ميتد الليل من جهة الشرق ممتدة من الشمال إىل اجلنوب هذا يراه كل إنسان ، وأما 
  .خيتلفون فيه وقت املغرب عند غروب الشمس وهذا يعرفه البدوي مثل احلضري ، لكن الذي 

عفوا غروب الشمس حدثنا عنه ، غروب الشمس كيف يعرفه احلضري والبدوي لكن مدى  :السائل 
  .االختالف احلاصل عندنا يف رمضان ال خيفى على اثنني 

و  "الكسل " هذا سببه اإلعراض عن إثبات األوقات الشرعية يف األدلة الشرعية ، وسببه الوحيد  :الشيخ 
والركون إىل الدعة ، ألنه اآلن املؤذنون الذين دعا هلم " التنبلة  "و" الكسل  "بري الشامي ، بالتع" التنبلة 

نعم ، هؤالء أصبحوا كسائر املوظفني  )اللهم اغفر للمؤذنين (: الرسول صلى اهللا عليه وسلم خريا ، فقال 
أي دائرة من الدوائر ألنه يف يف الدولة ال فارق بينهم أبدا ، ال فارق بني هذا املؤذن وبني أي موظف يف 

عمله الروتيين ، فهو ما أذن إذا رأى الشمس قد غربت وإمنا يؤذن على املفكرة ، واملفكرة قد ثبت لدينا أا 
غري صاحلة ألا وضعت يف بالد مث نقلت إىل بالد أخرى وإن ما بال األذان اليوم يف مثل عمان يؤذن 

ا يف اجلبل ، جبل مهالن ، نرى الشمس قد غربت بأعيننا ، للمغرب بعد غروب الشمس اليت حنن نراه
واملؤذنني بعد غروب الشمس وحنن يف اجلبل بعشر دقائق ماذا نقول عمن يف الوادي يف وسط عمان ، هؤالء 

تغرب الشمس عنهم قبلنا بعشر دقائق أخرى، مع ذلك جتد مؤذنني يؤذنون يف املسجد احلسني الكبري مع 
ى مسجد يؤذن بعد غروب الشمس بعشر دقائق ، السبب أننا أمهلنا تطبيق األحكام أعلى مسجد هنا وأعل

الشرعية ، وبالتايل يأيت االختالف يف وقت العشاء وقت العشاء كما جاء يف األحاديث الصحيحة عند 



غروب الشفق األمحر ، وحنن نرى أيضا بأم أعيننا غروب الشفق األمحر قبل مضي ساعة من غروب 
م يؤذنون بعد غروب الشمس بنحو ساعة وثلث تقريبا أي نعم فمعرفة هذه األوقات وأدلتها الشمس، فإ

الشرعية أمر مهم جدا حىت ال يقع اإلنسان يف خمالفة قد تؤدي أحيانا إىل إبطال العبادة ، مثال الذين يؤذنون 
حلمد هللا قد الحظنا الفجر قبل طلوع الفجر الصادق على األقل بعشرين دقيقة ، فقد يصلون وان كنا وا

بعض التعديالت يف بعض املساجد ، ال يدخلون يف صالة الفجر إال بعد طلوع الفجر الصادق متاما ، 
اإلقامة، معىن ذلك أم صلوا السنة قبل . نسمع حنن اإلقامة يف الدار وبالكاد نرى الفجر طلع أو ما طلع 

جد مبكرين ، جمرد ما هو يسمع األذان يكون يف وقتها يقينا خاصة الناس املتعبدين الذين حيضروا املس
املسجد فمعناه أم يصلون السنة  قبل وقتها، حنانيك بعض الشر أهون من بعض ، حنن حريصون أن 

نكون أن ندعو ألوقات صحيحة لكن ملاذا  تكون نافلتهم صحيحة كالفريضة ؟ حيتاج إىل مراقبة، لكن هذه 
األمر مث تفرض على املوظفني عندها كاملؤذنني واألئمة أن يؤذنوا على املراقبة جيب على الدولة أن تراقب 

األذان الشرعي ، وهذا معناه أن ما يصلح لعمان مدينة عمان يف وسطها ال يصلح ملن يف أعالها ألنه كل 
منطقة هلا شروقها وغروا وهلا فجرها وهلا مغرا وعشائها وهكذا ، فهذا هو السبب يف كون الناس اليوم 

خيتلفون فيأذان املغرب مىت؟ ألم ال يراقبون الوسيلة الشرعية اليت جعلها اهللا وسيلة ملعرفة األوقات الشرعية ، 
  .سواء من الفجر أو غريها مثل املغرب نعم 

  ...يف طريقة الساعة ...يالحظ القمر خيرج بدرا من كل شهر من جهة الشرق  ...:السائل 
  .شرة اليوم تساوي إحدى عشر أمس بدليل أن اثين ع... :األلباين 
وبعد هذا اإلحدى عشر الثابتة ختتلف باختالف الفصول أيضا ، ألنه تعرف أن الظهر ليس دائما  :الشيخ 

يؤذن له الساعة احلادية عشر ونصف ، يف التوقيت القدمي وإمنا يتأخر أحيانا يصري اثين عشر إال ثلث ، صح 
  .، لكن األشياء اليت ذكرا ، أشياء علمية ومجيلة جدا ... ، هذا ليس ثابتا ولذلك فقضية الساعة

  ...عادة لو وجهت عقرب الساعات ....:السائل
  والذي ما عرف :الشيخ 
ولو وضعت عقرب الساعات يف جهة هكذا فالزاوية احملصورة بني عقرب الساعات وبني اخلط : السائل

  .اه لألمام يسري إىل اجلنوب باجتاه خط اخللف الواصل بني الساعة الثانية عشر وخط الزاوية يكون اجت
  ولو اختلفت الساعة ؟ :الشيخ 
  ...هذا تقرييب لو اختلفت من الثانية عشر يكون ستة درجات : السائل
  .هذا كالم سليم مفهوم  :الشيخ 
  .هذا عسكريا طبقناه بأنفسنا : السائل



  .اآلن طبق هنا حىت نفهمها  :الشيخ 
  .تعال هنا : السائل

الساعة صغرية ، يقولون فيه ظاهرة يف عموم الشجر أا متيل بالنسبة ملنطقتنا هذه العربية إىل الشرق  :شيخ ال
ألن هوانا االكثر غريب ، فلما تنبت األشجار واألشتال يكون اهلوى يضرا ومييل فيها للشرق ، لذلك 

الغالب من الشجر املائل فهو جهة  اإلنسان إذا جهل اجلهة وما يف الشمس وما فيه أي عالمة ، ينظر إىل
الشرق، وما يقابله الغرب فهنا حينئذ يضع يده اليسار إىل الشرق ويده اليمني إىل جهة الغرب ، فقد عرف 

  .هو هذه طبيعة حكمه نعم . نعم .. اجلنوب 
ذان نسمع من بعض اإلخوة إذا أذن الفجر وحنن يف السفر ، فيقول هناك ربع ساعة بعد هذا األ: السائل

  .يأيت األذان الثاين  فهل هذا صحيح 
  قبل كل شيء هل تعين أنت باألذان األذان الشرعي أم األذان الواقعي ؟ :الشيخ 
  .األذان الشرعي الذي مثال اآلن أذان عمان يقول أن هذا األذان ال يدل على الفجر الصادق : السائل
لت سؤاال أنا حىت أمتكن من اجلواب الصحيح عافاك اهللا منه أنت سأ. هذا الكالم جواب ماذا  :الشيخ 

  .عليه أريد أن أفهم منك ملا تذكر األذان هل تعين األذان الشرعي أن تعين األذان الواقع اليوم 
  .األذان الواقعي الذي هو يف املساجد اآلن يعين غري شرعي : السائل
ألقل قبل الوقت بثلث ساعة ، هذا هذا انتهى الكالم فيه وقلنا إن األذان اليوم يؤذنون على ا :الشيخ 

تكلمنا عنه، أحيانا يف فرق نصف ساعة ، أنا يف اجلبل يف عمان أراه بعيين الفجر كل يوم كل يوم أراه ، فأنا 
أستطيع أن أبدأ السحور بأذان الفجر هنا ، رأيت ، ألنه معي وقت ثلث ساعة أحيانا وأحيانا نصف ساعة 

نت تعين فيما تنقله عن بعض اإلخوة هو األذان القائم اليوم فهذا أذان وبعد ذلك أرى الفجر ، فلذلك إن ك
غري شرعي ، لكن خذ ما هو أهم من ذلك ، إذا كان املسلم يتسحر وبدأ طعامه قبل طلوع الفجر بدقائق 

مث رأى الفجر بأم عينه أو مسع األذان الشرعي ، وهو الذي يؤذن بأن يرى الفجر بأم عينه ، فله أن يظل 
حىت يقضي حاجته من طعامه وشرابه ، هذا وهو يرى بأم عينه أقول ليس بعينه بأم عينه ، يرى الفجر  يأكل

إذا ( قد سطع وهو مل يأخذ حاجته من الطعام والشراب جيوز له أن يستمر لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

 تذكرنا بالظاهرية ، ال )سمع أحدكم النداء واإلناء على وجه فال يضعه حتى يأخذ أو يقضي حاجته منه 
.  

  . بالنسبة لظاهر اآلية : السائل
  أين موجود هذا احلديث ؟: سائل آخر 

  .طولوا بالكم يف سنن أيب داود ومسند أمحد ، نعم بالنسبة هلذه تفضل  :الشيخ 



، كيف نوفق بني هذا وذاك ))حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر ((   :السائل 
.  

  .ال ما كان هذا هو السؤال  :خ الشي
  .ال هذا الذي أريد  :السائل 
ال امسح يل شوية أنت بدأت هذا كالمك هذا يف الشراب ومعىن هذا أنك تقر بالشراب لكن ال  :الشيخ 

  تقر الطعام أليس هذا معىن الكالم ؟
  قد :السائل 
  .ال القدقدة هذه تأيت مع اادلة أما يف نفسك ما فيه قد  :الشيخ 
  .طيب نعم  :السائل 
  .أما تعين الذي ما يف حرج عليه  :الشيخ 
  .هذا أعين  :السائل 
فهذا هو ولذلك قلت لك أنت تذكرنا بالظاهرية فعدت لتقول كيف نوفق ، معناه نقضن  :الشيخ 

 مابنيتكأنك تريد أن تقول اآلن بارك اهللا فيك كيف نوفق بني هذا الشيء الذي نؤمن به من جواز الشراب
  .من اإلناء الذي يف يدي ولو تبينا الفجر ، لكن ال أظن أنك تريد هذا 

  .نعم ال أريد هذا  :السائل 
  .لذلك أنا أقول  ريح حالك اسحب كالمك ، اسحب كالمك األول  :الشيخ 
  .اعتربه مسحوبا  :السائل 
واهللا انسحب ، طول  ال ملاذا أعتربه مسحوبا أنت اعتربه مسحوبا ، لكن اسحبه أنت حىت أقول :الشيخ 

بالك اهللا يهديك خليه براحته حىت يكون متاما يقضي ما يف نفسه ، ألنه بذلك تتبني احلقائق واألشياء ، أما 
تفرض عليه رأيا هو ما انشرح له هذا خطأ أو هو ليس مطمئنا ميشي عليه خطأ ، إذا لنبحث حنن اآلن اآلية 

فكلوا (( أفهم اآلية على ضوء السنة وهذا من فضائل السنة تتناقض مع احلديث ولو متسكنا بظاهره ، أنا 

  ...وعليكم السالم  ...إىل آخر اآلية   )) ...واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض 
هي انتهاء الغاية ، ولكن تدخل عندما " حىت  "بناء على حاجة لغوية ، الواقع عندما نقول : سائل آخر 

  .اخلة يف األمر داخلة فيه نقول حىت تلك الشجرة فالشجرة د
  .وقد ال تدخل فتكون الغاية يف املغىي :الشيخ 
  .نعم ، فمن هذا القبيل فقد أمحلها على املعىن الذي تفضلت به  :السائل 
  .دعنا منها " قد  " :الشيخ 



يف  يعين وجدت هلا خمرجا يف هذا الطريق من حيث اللغة ، عندما أقول حىت انتهاء الغاية تدخل :السائل 
  .املغىي واهللا أعلم 

  .طيب حينئذ احلديث يعارض اآلية أم ال  :الشيخ 
  .ال يعارض يف هذا املعىن  :السائل 
  . ...ذلك ما نبغي تفضل ماذا تريد أن تقول :الشيخ 

  .اآلية عامة واحلديث خاص : سائل آخر 
  .نعم  :الشيخ 
  اإلسالم ويريد تفصيال ؟ شيخ فيه واحد عنده مسألة وهي مىت خيرج املسلم من :السائل 
  تفصيل تفصيل :الشيخ 
  .يف املسألة، وقد مسع كالم أخينا ولكن ما اقتنع أو مل ينشرح صدره هلذا الكالم  :السائل 
  .نعم ، يريد يعرف مىت خيرج املسلم من اإلسالم يعين مىت يكفر  :الشيخ 
  .أي نعم مىت يكفر  :السائل 

  هل تنعاه بالكفر ؟: سائل آخر 
املسلم خيرج من إسالمه إذا أنكر شيئا منه كان دخل فيه ، مفهوم هذا الكالم ؟ إذا أنكر إذا جحد  :خ الشي

شيئا يتبناه يف إسالمه ويف دينه وهو يعرف ذلك فأنكره بقلبه وليس بلسانه فهو مرتد عن دينه ولو كان يف 
ته ، وإمنا قال ذلك جهال بدينه أو حكم إسالمي ، يقتل ألنه ارتد عن دينه ، أما إذا مل خيرج ذلك عن عقيد

قاله مضطرا أو خوفا أو حنو ذلك فهو ال يكفر به ، اخلالصة يرتد عن الدين إذا جحد شيئا منه وهو عامل به 
، لكن إذا أنكر شيئا هو ال يعرفه أنه من اإلسالم ،فأنكره فال يكفر إال بعد أن يبني له أن هذا اإلسالم جاء 

و الذي حيكم عليه بكفره وردته ، تطلق منه زوجته وإذا مات ال يدفن يف مقابر به ، فأصر على إنكاره فه
املسلمني ، يعين ترتتب عليه أحكام أهل الردة ، أما الشيء الذي ينكره ويكفر بإنكاره إياه ، فهو ما يسميه 

أكثر الناس اليوم ما ما معىن هذا الكالم  ...أو يعرب عنه العلماء الفقهاء إذا كان معلوما من الدين بالضرورة 
يعرفون أن شرب الدخان حرام ، لكن كل املسلمني حىت النصارى يعرفون عن اإلسالم أن شرب اخلمر حرام 
يف اإلسالم، فإذا مسلم ما قال اخلمر ليس حبرام ، هذا يرتد عن دينه ملاذا، ألنه ال يتصور أنه جيهل أن دينه 

هل أن اإلسالم حيرمه، بل هو يقينا يعلم أن اخلمر حرام لكن الذي يعتقده ويؤمن به ، ال يتصور فيه أنه جي
معلوم من الدين  "هو أىب هذا احلكم يف اإلسالم، ففي مثل إنكاره هلذا احلكم يكفر، هذا يسميه الفقهاء 

، مبعىن كون املسلم مسلما يعلم هذا احلكم ، بينما هناك أحكام فيه دقة متناهية ما يعرفها إال " بالضرورة 
العلم بل رمبا خواص أهل العلم ، لكن شرب الدخان كونه حراما ، املسلمون كلهم يعرفون أنه حرام أهل 



مثل اخلمر ؟ اجلواب ال ، فلو قال الدخان أنا أريد أشربه وهو ليس حبرام ، هنا ال يكفر ، ألنه ما أنكر شيئا 
يكون مذكورا إما يف القرآن أو يف  معلوما من الدين بالضرورة ، ومن صفات املعلوم من الدين بالضرورة أنه

السنة املتواترة ، املتلقاة عند مجيع علماء املسلمني بالقبول ، فإذا أنكر حكما خمتلفا فيه فال يكفر به إمنا 
خيطأ إذا كان خمالفا للدليل، هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال ولعله وضح عندك وزال اإلشكال أم فيه 

  .بعد غموض 
  .قمنا عليه احلجة والدليل هل نصلي خلفه أو نقول أنه قد كفر لو أ :السائل 
  .أين الذي يريد أن يقيم عليه الدليل زيد بكر عمرو أم أهل العلم  :الشيخ 
  األحاديث ... :السائل 
األحاديث ال حتكي ، إذا كان أهل العلم وأهل العلم بالكتاب والسنة أتوا ذا الرجل وبينوا له أنك  :الشيخ 
الف صريح القرآن وختالف صريح السنة وختالف إمجاع املسلمني ألنه هذا العامل قد يبني له احلجة أنت خت

والدليل فعال ، لكن ما هو هذا األمي الذي أنكر هذا الشيء علماء كبار أنكروا هذا الشيء الذي يقيم 
النسبة للرجل نظر أن كل الدليل على أساسه ، فما يكفي إقامة الدليل بالنسبة لوجهة نظر العامل وإمنا ب

علماء املسلمني متفقون معه على هذا ومع ذلك ظل راكبه رأسه ومتبع هواه فهذا يكفر وإال فال سبيل إىل 
  .تكفريه ،  ماذا تريد أن تقول 

  وإن كان اجلهل حبيث جيهل األحاديث واآليات ما هو احلكم ؟ :السائل 
  يمن يعرف ؟هو البحث يف هذا وإال البحث يف ماذا ف :الشيخ 
  .فيمن ال يعرف  :السائل 

ينتج عن هذا البحث أن الرجل إذا أنكر حديثا عن النيب عليه الصالة والسالم وهو ال يعتقد : سائل آخر 
  .صحة هذا احلديث ما حكمه 

  .حكم أهو يصلي  :الشيخ 
  .نعم يصلي  :السائل 
يثا ونفرتض أن هذا احلديث صحيح ، فهو مسلم لكن يعود البحث السابق هذا طبعا هو أنكر حد :الشيخ 

  .فإن كان متبعا هلواه فهو ضال وإن كان متبعا لرجل أفتاه فهو رجل غري ضال فيكون وزره على من أفتاه 
  .أما نكفره  :السائل 
  .أبدا أعوذ باهللا  :الشيخ 

  


